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Η οικονοµία 
το πιο ισχυρό 
όπλο

 Η οικονοµική ιστο-
ρία παρουσιάζει σε µε-
γάλο βαθµό συνάφει-
ες µε την πολεµική ιστο-
ρία. Και στους πολέµους 
ο κανόνας φαίνεται να εί-
ναι πως κερδίζει ο πιο οι-
κονοµικά ισχυρός. Με 
την ύπαρξη βεβαίως εξαι-
ρέσεων που επιβεβαιώ-
νουν τον κανόνα. Της κα-
τάρρευσης του µικρασια-
τικού µετώπου είχε προ-
ηγηθεί η οικονοµική κα-
τάρρευση της Ελλάδας. Η 
µικρή Ελλάς είχε αναλά-
βει το κόστος µιας πολυ-
δάπανης εκστρατείας χω-
ρίς να διαθέτει τα οικονο-
µικά µέσα. Όταν έκλεισαν 
και οι κρουνοί του ξένου 
δανεισµού, τότε, σαν µέ-
τρο απελπισίας, είχε γίνει 
ο αναγκαστικός

 Έλληνες τραπεζίτες και οι καµπύλες 
αποδόσεων στην αγορά προεξοφλούν άνοδο 
του βασικού επιτοκίου καταθέσεων της ΕΚΤ κατά 
75 µονάδες βάσης στην επόµενη συνεδρίαση. 
Τραπεζικά στελέχη και αναλυτές εκτιµούν ότι το βασικό 
επιτόκιο θα ισορροπήσει στο 2,25%-2,50%. Αυτό, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν ανατροπές σε 

γεωπολιτικό επίπεδο, µε σηµαντική επίπτωση στις τιµές 
ενέργειας και την ανάπτυξη. Η απότοµη και µεγάλη αύξηση 
επιτοκίων έχει εκτινάξει τη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια 
µε σταθερό επιτόκιο, προκειµένου να «κλειδώσουν» τις 
δόσεις σε όσο το δυνατόν χαµηλότερα επίπεδα. Την ίδια 
ώρα καθηλωµένα παραµένουν τα επιτόκια στις καταθέσεις, 
καθώς οι τράπεζες επικαλούνται µεγάλη ρευστότητα.
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Κυνήγι 
προσφορών στα 
σούπερ-µάρκετ

  ΣΕΛ. 17
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ 
ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 
Ο ΠΟΥΤΙΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΙ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Γράφει ο Michael Dobbs
Opinion / The New York Times
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Πού θα φτάσουν τα επιτόκια 
για δάνεια και καταθέσεις

 ΤΙ ΒΛΕΠΕΙ Η ΑΓΟΡΑ

Ψηφιακή µάχη 
στις διαδροµές 
µε ταξί   ΣΕΛ. 18

Ναυτιλία: 
Συνεχίζεται η 
πτώση στα ναύλα

  ΣΕΛ. 21

Κόντρα Βορρά-
Νότου για πλαφόν 
στο αέριο   ΣΕΛ. 16

  Οι λεγόµενοι BRICS χάνουν κατά κράτος      ΣΕΛ. 15

Ανάρπαστες 
οι ενοικιαζόµενες κατοικίες
  Αυξήσεις ενοικίων στις ανανεώσεις µισθώσεων    ΣΕΛ. 42-43

> Συµφέρουν οι αποδόσεις των εντόκων γραµµατίων 
και των επενδύσεων διαχείρισης διαθεσίµων 

  ΣΕΛ. 22

> ∆εν απέστειλαν τα στοιχεία 
για τις αποδείξεις 
των ταµειακών µηχανών 
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ΕΦΟΡΙΑ

«Ραβασάκια» 
σε 18.000 µε 
απειλή λουκέτου

των ταµειακών µηχανών 
    ΣΕΛ. 8   ΣΕΛ. 4

> Πλήγµα στις επενδύσεις 
και τα εισοδήµατα 
από το άλµα στα επιτόκια

> > Πλήγµα στις επενδύσεις Πλήγµα στις επενδύσεις 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Χαστούκι στην 
οικονοµία από 
το ακριβό χρήµα
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«Ήττες» των χωρών 
του μπλοκ αντι-ΗΠΑ

REAL ESTATE
Αναζητώντας διαμάντια 
στις στάχτες

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
Contrarian Stories    ΣΕΛ. 28

Το 2022 φεύγει, το 2023 
έρχεται με αυξημένα κέρδη;

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΓΓΑΣ
Εκ των έσω    ΣΕΛ. 26-27

Ο βιομηχανικός γίγαντας 
της Viohalco 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Τεχνική Ανάλυση    ΣΕΛ. 23

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Έτοιµη για όλα 
η Αθήνα στο Αιγαίο    ΣΕΛ. 12, 13

Ασφαλές καταφύγιο 
τα... μετρητά


